Zápisnica
zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
dňa 29. januára 2019
Prítomní:
J. Fischer, J. Bučan, I. Halmo, I. Uhlár, P. Hochschorner
Za oddelenie školstva a športu: R. Schnürmacher
Hostia a prizvaní: zástupcovia pozvaných organizácii podľa prezenčnej listiny
Začiatok rokovania: 17:30 hod.
Ukončenie rokovania: 20:30 hod.
Program:
1. Otvorenie rokovania, schválenie programu
2. Prezentácia jednotlivých žiadateľov
3. Záver
Priebeh rokovania:
K bodu 1)
Úvod a schválenie programu rokovania
Rokovanie komisie viedol predseda komisie športu J. Fischer, ktorý privítal prítomných
a oboznámil ich s harmonogramu prezentácii strednodobého plánu žiadateľa, ktorý bol povinnou
prílohou žiadosti o dotáciu pre rok 2019. Nedopatrením boli členom komisie zaslané neaktuálne
(minuloročné) podklady o žiadateľoch a tak na rokovaní dostali k nahliadnutiu žiadosti o dotáciu
klubu na rok 2019. Na prezentáciu bolo určených 10 minút na každého žiadateľa, vrátane
prípadných otázok zo strany členov komisie. Zástupcovia žiadateľov prezentovali svoj klub
v poradí podľa zaslaného harmonogramu.
K bodu 2)
Harmonogram prezentácie jednotlivých žiadateľov:
17:30 - 17:40 B.S.C Bratislava
17:40 - 17:50 Danubia
17:50 - 18:00 FC Petržalka
18:00 - 18:10 Rekreačný beh
18:10 - 18:20 ŠKP
18:20 - 18:30 Gymnastické centrum
18:30 - 18:40 HC Petržalka
18:40 - 18:50 Juventa
18:50 - 19:00 Snipers
19:00 - 19:10 MŠKI
Prítomní členovia Komisie športu vyhodnotili prezentáciu a činnosť jednotlivých žiadateľov
nasledovne:
Počet bodov
Žiadateľ:
B.S.C. Bratislava
475
MŠK Iskra Petržalka
450
FC Petržalka
400
Rekreačný beh
400
Športový klub polície
350
Klub modernej gymnastiky DANUBIA
475
Gymnastické centrum
475
Hockey club Petržalka 2010
450
Juventa Bratislava
375
Snipers
275
1

Bodová škála hodnotenia:
mimoriadne uspokojivý = 100 bodov
uspokojivý = 75 bodov
neutrálny = 50 bodov
neuspokojivý = 25 bodov
mimoriadne neuspokojivý = 0 bodov

K bodu 3)
Záver
Zástupcovia klubov prezentovali pred komisiou športu zhodnotenie minulej sezóny, podujatia
ktoré absolvovali, plnenie strednodobých plánov, pochválili sa úspechmi. Všetci zástupcovia
klubov poďakovali za poskytnutú dotáciu v roku 2018 a prezentovali, že najväčšou brzdou v ich
činnosti je veľký nedostatok priestorov a obracali sa na členov komisie so žiadosťou o výstavbu
nových športových priestorov pre športovanie detí, mládeže i dospelých petržalských
športovcov.
Predseda J. Fischer poďakoval členom komisie športu za účasť na rokovaní komisie.

Mgr. Jozef Fischer, v. r.
predseda komisie

V Bratislave 29.1.2019
Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie
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